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Keďže, 

(1) Rozhodnutie ACER č. 10/2020 zo 6. apríla 2020 o definovaní regiónov prevádzky sústavy (ďalej 

len „Rozhodnutie SOR“) zriaďuje Región prevádzky sústavy Stredná Európa (ďalej len 

„Centrálny SOR“). 

(2) Tento dokument (ďalej len „Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC“) obsahuje ustanovenia na 

zriadenie regionálnych koordinačných centier pre Centrálny SOR (ďalej len „Centrálne RKC“) v 

súlade s článkom 35 nariadenia Komisie (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou (ďalej len 

„Nariadenie 2019/943“). 

(3) Tieto Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC zohľadňujú všeobecné zásady a ciele uvedené v 

Nariadení 2019/943 ako aj: 

a. v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (ďalej len „Nariadenie 2019/944“); a 

b. vo všetkých platných Sieťových predpisoch a Usmerneniach uvedených v Nariadení 

2019/943 prijatých na základe článku 18 ods. 5 nariadenia (ES) č. 714/2009, ako je 

nariadenie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 

prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „Nariadenie SO“), nariadenie 

(EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity 

a riadenie preťaženia (ďalej len „Nariadenie CACM“), nariadenie (EÚ) 2016/1719 z 26. 

septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít 

(ďalej len „Nariadenie FCA“), nariadenie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa 

stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnove prevádzky v sektore elektrickej energie 

(ďalej len „Nariadenie ER“) a nariadenie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa 

stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len 

„Nariadenie EB“). 

(4) V súlade s keďže 53 Nariadenia 2019/943 prihliadajú Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC 

na existujúce regionálne koordinačné iniciatívy, ako sú existujúci Regionálni koordinátori 

bezpečnosti (ďalej len „RSC“) a Koordinovaní kalkulátori kapacity pôsobiaci v Regiónoch 

výpočtu kapacity (ďalej len „CCR“) pokrytí Centrálnym SOR, t. j. CCR Core, CCR Italy North a 

CCR SWE. 

(5) Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC špecifikujú členský štát prípadných sídiel Centrálnych 

RKC v článku 3 a v článku 4 definujú Zúčastnených PPS každého RKC . 

(6) V článku 5 a v článku 6 opisujú Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC bežné organizačné a 

finančné opatrenia pre obidve RKC. 

(7) Plán implementácie pre RKC na zabezpečenie úloh uvedených v článku 37 Nariadenia 2019/943 

je uvedený v článku 7. 

(8) Platné požiadavky týkajúce sa Stanov RKC sú opísané v článku 8. Kde RKC už ustanovilo 

Predstavenstvo zastupujúce všetkých zúčastnených PPS sa má za to, že ide o súlad s požiadavkou 

článku 43 ods. 2 Nariadenia 2019/943. Platné požiadavky týkajúce sa Rokovacieho poriadku 

RKC sú opísané v článku 9. 

(9) V súlade s ustanoveniami článku 38 Nariadenia 2019/943 objasňujú Ustanovenia o zriadení 

centrálneho RKC postupy spolupráce, na ktoré musia RKC prihliadať pri príprave pracovných 

dojednaní pre úlohy uvedené v zozname v článku 37 Nariadenia 2019/943 v súlade s platným 

právnym rámcom (ako sú metodiky na implementáciu Nariadenia SO, Nariadenia CACM a 

Nariadenia FCA) vrátane platných postupov na zdieľanie analýzy a konzultácií s 

prevádzkovateľmi prenosových sústav v 
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regióne prevádzky sústavy, prevádzkovateľmi prenosových sústav, ktorí prijímajú služby od 

Centrálnych RKC a príslušnými zainteresovanými stranami a ostatnými regionálnymi 

koordinačnými centrami a postup na prijatie koordinovaných opatrení a odporúčaní v súlade s 

článkom 42 Nariadenia 2019/943. 

(10) Základ pre zodpovednosti Centrálnych RKC je podrobne uvedený v článku 14. 

(11) Keďže dve RKC sú zriadené ako Centrálne RKC v Centrálnom SOR, článok 15 uvádza 

pridelenie úloh medzi nimi spolu s opisom zásad rotácie. 

(12) V súlade s článkom 35 ods. 2 Nariadenia 2019/943, po schválení Ustanovení o zriadení 

centrálneho RKC regulačnými orgánmi Centrálneho SOR, do 1. júla 2022 nahradia RKC RSC 

zriadených v súlade s Nariadením SO. 
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Článok 1 

Predmet a rozsah 

1.    Tieto Ustanovenia o zriadení centrálneho RKC slúžia na ustanovenie existujúcich RSC Coreso a 

TSCNET do funkcie RKC pre Centrálny SOR. 

 
Článok 2 

Definície a interpretácia 

1. Na účely Ustanovení o zriadení centrálneho RKC budú mať použité výrazy význam definícií 

uvedených v článku 2 Nariadenia 2019/943, v článku 2 Smernice 2019/944, v článku 3 

Nariadenia SO a v článku 2 Nariadenia CACM a v akýchkoľvek platných právnych predpisoch. 

2. V tomto dokumente sú použité tieto akronymy a skratky: 

i) Centrálne RKC sú Coreso a TSCNET vo funkcii RKC pre Centrálny SOR; 

ii) 50Hertz je 50Hertz Transmission GmbH; 

iii) Amprion je Amprion GmbH; 

iv) APG je Austrian Power Grid AG; 

v) ČEPS je ČEPS, a.s.; 

vi) Coreso je Coreso SA; 

vii) Creos je Creos Luxembourg S.A.; 

viii) ELES je ELES, d.o.o.; 

ix) Elia je Elia Transmission Belgium SA/NV; 

x) HOPS je HOPS d.o.o.; 

xi) MAVIR je MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság; 

xii) PSE je Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; 

xiii) REE je Red Eléctrica de España S.A.U.; 

xiv) REN je Rede Eléctrica Nacional, S.A.; 

xv) RTE je Réseau de Transport d'Electricité; 

xvi) SEPS je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; 

xvii) Swissgrid je Swissgrid ag; 

xviii) TenneT DE je TenneT TSO GmbH; 

xix) TenneT NL je TenneT TSO B.V.; 

xx) TERNA je Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA; 

xxi) Transelectrica je C.N. Transelectrica S.A.; 

xxii) TransnetBW je TransnetBW GmbH; 

xxiii) TSCNET je TSCNET Services GmbH; 

xxiv) VUEN je Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH; 

xxv) CCR je Región výpočtu kapacity definovaný v súlade s článkom 15 Nariadenia CACM; 

xxvi) CGM je Spoločný sieťový model stanovený v súlade s článkami 67 a 70 Nariadenia SO; 

xxvii) OCR je Región koordinácie výpadkov; 
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xxviii) OPC je Proces plánovania výpadkov, ktorý funguje v súlade s Hlavou 3 Nariadenia SO; 

xxix) Nariadenie 2019/941 je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. 

júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje 

smernica 2005/89/ES; 

xxx) SLA je Dohoda o úrovni poskytovaných služieb; 

xxxi) SOR je región prevádzky sústavy definovaný v súlade s článkom 36 Nariadenia 

2019/943; 

xxxii) STA je fungovanie procesu Krátkodobej primeranosti v súlade s článkom 81 Nariadenia 

SO a článkom 8 Nariadenia 2019/941. 

3. V tomto dokumente, pokiaľ kontext nevyžaduje inak: 

a) sa singulár chápe ako plurál a opačne; 

b) obsah a nadpisy sú uvedené len za účelom prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu 

tohto dokumentu; 

c) sú odkazy na „článok“, pokiaľ nie je uvedené inak, odkazmi na článok tohto dokumentu; 

d) sú odkazy na „odsek“, pokiaľ nie je uvedené inak, odkazmi na odsek v rovnakom článku 

tohto dokumentu, kde je uvedený; a 

e) akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, predpis alebo 

akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo opätovné uzákonenie 

ich vtedajšej platnej verzie. 

 
Článok 3 

Sídla a právne formy RKC 

1. Pri uplatnení článku 35 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2019/943 ustanovia všetci PPS v Centrálnom 

SOR existujúce subjekty Coreso a TSCNET do funkcie Centrálnych RKC s ich aktuálnymi 

sídlami v Belgicku a Nemecku. 

2. Právna forma Coreso je forma spoločnosti označovaná podľa belgického práva ako naamloze 

vennootschap/société anonyme; adresa jej sídla je Cortenbergh Avenue 71, 1000 Brusses, 

Belgium. Právna forma Coreso je v súlade s článkom 35 ods. 3 Nariadenia 2019/943 (a Prílohy II 

k smernici Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa 

niektorých aspektov práva obchodných spoločností, uvádzajúcej typy spoločností akceptované 

podľa článku 35 ods. 3 Nariadenia 2019/943). 

3. Právna forma TSCNET je forma spoločnosti označovaná podľa nemeckého práva ako 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH); adresa jej sídla je Dingofinger Strasse 3, 81673 

Munich, Germany. Právna forma TSCNET je v súlade s článkom 35 ods. 3 Nariadenia 2019/943 

(a Prílohy II k smernici Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 

týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností, uvádzajúcej typy spoločností 

akceptované podľa článku 35 ods. 3 Nariadenia 2019/943). 

4. Ako súkromné spoločnosti so sídlom v členských štátoch EÚ si RKC autonómne určujú zloženie 

držby akcií s prihliadnutím na akékoľvek platné právo EÚ a vnútroštátne právo. 

 
Článok 4 

Zúčastnení prevádzkovatelia prenosových sústav 

1. PPS Centrálneho SOR zúčastnení v Coreso sú: 

a) 50Hertz; 
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b) Elia; 

c) REE; 

d) REN; 

e) RTE; a 

f) TERNA. 

2. PPS Centrálneho SOR zúčastnení v TSCNET sú: 

a) 50Hertz; 

b) Amprion; 

c) APG; 

d) ČEPS; 

e) ELES; 

f) HOPS; 

g) MAVIR; 

h) PSE; 

i) SEPS; 

j) TenneT DE; 

k) TenneT NL; 

l) Transelectrica; a 

m) TransnetBW. 

3. Uvedením RKC do prevádzky v súlade s článkom 35 ods. 2 Nariadenia 2019/943 sa Creos a 

VUEN zúčastnia na Coreso alebo TSCNET. PPS Centrálneho SOR poskytnú zmenu a doplnenie 

Ustanovení o zriadení centrálneho RKC rok po schválení zo strany regulačných orgánov 

Centrálneho SOR s cieľom zahrnúť Creos a VUEN ako zúčastnených PPS v súlade s konečnou 

dohodou uzavretou medzi týmito PPS a RKC. Táto dohoda podrobne uvádza, ako sú Creos a 

VUEN zastúpení v Správnej rade RKC v súlade s článkom 43 ods. 2 Nariadenia 2019/943. 

4. Ak je RKC Centrálneho SOR ustanovené za RKC v inom SOR, budú sa PPS takého SOR 

zúčastňovať aj na takom RKC. Podmienky účasti sú definované v návrhu na zriadenie RKC 

príslušného SOR. 

5. Podľa Prílohy I k Rozhodnutiu o SOR sa budú PPS Centrálneho SOR snažiť uzatvoriť so 

spoločnosťou Swissgrid dohodu, ktorá stanoví základ ich spolupráce v oblasti bezpečnej 

prevádzky sústavy a stanoví opatrenia na zabezpečenie súladu spoločnosti Swissgrid s 

povinnosťami uvedenými v Nariadení 2019/943 najneskôr osemnásť mesiacov po schválení 

Rozhodnutia o SOR. 
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Článok 5 

Organizačné a prevádzkové opatrenia 

1. Organizačné opatrenia pre každé Centrálne RKC budú definované v súlade s príslušným právom 

obchodných spoločností platným v oblasti, kde má RKC sídlo počnúc už zriadenými pracovnými 

rámcami existujúcich RSC a s prihliadnutím na nasledujúce požiadavky: 

a) RKC musia byť vybavené všetkými ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými 

zdrojmi potrebnými na plnenie svojich povinností podľa Nariadenia 2019/943 a na nezávislé 

a nestranné vykonávanie svojich úloh. 

b) RKC musia byť k dispozícii na prevádzku vo všetkých časových rámcoch 24 hodín / 7 dní 

na účely vykonania úloh v určených CCR a/alebo SOR a medzi nimi. 

c) RKC musia mať k dispozícii záložné IT prostredie, ktoré je schopné zaoberať sa 

akýmkoľvek zlyhaním, ku ktorému došlo počas vykonania úlohy, ako stanovuje zmluvný 

rámec. 

d) Všetky ústne a písomné výmeny medzi RKC musia byť vedené v anglickom jazyku. 

2. RKC musia určiť svoju organizáciu v súlade s článkom 43 ods. 3 Nariadenia 2019/943 s cieľom 

splniť povinnosti nestrannosti a nezávislosti v súlade s článkom 45 Nariadenia 2019/943. RKC 

budú konať nediskriminačným spôsobom, ktorý zabezpečuje rovnosť zaobchádzania zmluvným 

stranám, ktoré dostali úlohy RKC. 

3. Z hľadiska zdrojov musia RKC zodpovedať týmto ustanoveniam: 

a) Najímanie: RKC môžu priamo najať personál alebo dostať pridelený personál od PPS na 

základe dočasného preloženia na zmluvnom základe, ktoré prideľuje personál PPS pre RKC 

na určené časové obdobie s cieľom zabezpečiť efektívnu výmenu know-how a skúseností. 

b) Organizovanie: RKC vo všeobecnosti organizujú svoje zdroje v týchto hlavných 

obchodných jednotkách: 

• Corporate Services pozostávajúcej z odborníkov v oblasti financií, ľudských zdrojov, 

práva a compliance; 

• Service Development pozostávajúcej z inžinierov zodpovedných za prípravu úloh, ktoré 

má realizovať RKC v súlade s procesom spolupráce článku 35 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia 2019/943; 

• Service Operations pozostávajúcej z operátorov zodpovedných za implementáciu a 

fungovanie úloh pripravených v súlade s článkom 35 ods. 1 písm. e) Nariadenia 

2019/943 týkajúcich sa procesu spolupráce. Obchodná jednotka Service Operations 

funguje v režime 24/7; a 

• Information Technology Service pozostávajúcej z odborníkov v oblasti IT 

podporujúcich prípravu a realizáciu úloh a prevádzku platforiem IT. 

Vyššie uvedené obchodné jednotky sú príklady. Táto organizácia sa môže vyvíjať z 

hľadiska názvu, účelu, počtu, štruktúry a odborníkov. 

4. Podľa článku 37 ods.1 písm. g) Nariadenia 2019/943 a existujúcich postupov bude pripravené 

školenie. 

 
Článok 6  

Finančné opatrenia 

1. Finančné opatrenia pre každé Centrálne RKC budú definované v súlade s príslušným právom 

obchodných spoločností platným v oblasti, kde má RKC sídlo, počnúc už zriadenými 

pracovnými rámcami existujúcich RSC. 

2. Platia tieto všeobecné kritériá: 
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a) Pre prevádzkové výdavky: 

(i) Servisný poplatok je vypočítaný na ročnej báze podľa konkrétnej úlohy pridelenej RKC 

v súlade s článkom 15 a prijatej zo strany PPS podľa vopred definovaných zmluvných 

kľúčov zdieľania v príslušných dohodách o úrovni poskytovaných služieb. Tento 

poplatok platí každý PPS alebo iné zainteresované strany, ako je ENTSO-E, ktorým je 

takáto konkrétna úloha poskytovaná na pokrytie nákladov na zabezpečenie takej úlohy 

(vrátane iných prevádzkových výdavkov) a, podľa možnosti, na ďalší rozvoj danej 

úlohy. 

(ii) Na zabezpečenie toho, že RKC môže plniť svoju zodpovednosť koordinácie a 

celkového fungovania RKC, sa môžu akcionári dohodnúť, že budú RKC platiť ročný 

poplatok pokrývajúci, okrem iného, náklady na vývoj úloh a potenciálnych zvyšných 

prevádzkových nákladov. Tento poplatok akcionári každoročne odsúhlasia na 

nasledujúci rok a na konci roka ho prehodnotia. 

(iii) Poplatky stanovené v bodoch (i) a (ii) musia zahŕňať zákonnú obchodnú maržu. 

b) Vzhľadom na investície do nevyhnutných nástrojov a zariadení sa akcionári dohodnú na 

spôsobe krytia nedostatku finančných prostriedkov s cieľom udržať prostriedky spoločnosti. 

Pre túto špecifickú situáciu, po schválení príslušným orgánom podľa Stanov subjektu, môže 

RKC, napríklad, požiadať o komerčnú bankovú pôžičku alebo požiadať akcionárov o 

navýšenie svojho kapitálu alebo o upísanie pôžičky. To by malo RKC umožniť vykonávať 

ich všeobecné činnosti a investovať do nástrojov potrebných na zabezpečovanie týchto úloh 

v súlade s Prílohou 58 Nariadenia 2019/943. 

3. Metódy finančného kontrolingu a pravidlá podávania správ musia byť v súlade s článkom 46 

Nariadenia 2019/943, národnými právnymi požiadavkami a všeobecne akceptovanými najlepšími 

postupmi. 

 
Článok 7   

Plán implementácie 

1. Zodpovednosť a prevádzka už poskytnutých služieb zo strany RSC v CCR Core, SWE a Italy 

North musia byť prevedené na Centrálne RKC ihneď po uvedení RKC prevádzky. 

2. Úlohy uvedené v článku 37 ods. 1 písm. a)-f) Nariadenia 2019/943 je potrebné realizovať v 

súlade s Nariadením CACM, Nariadením SO a Nariadením ER vrátane paneurópskych metodík a 

metodík súvisiacich s CCR prijatých na ich základe a v súlade s ustanoveniami článkov 10 až 13. 

Úlohy sú vykonávané buď na úrovni CCR alebo na paneurópskej úrovni. Centrálne RKC 

podporia PPS a, podľa vhodnosti, ENTSO-E pri vývoji obchodných riešení pre nevyhnutné IT 

nástroje. 

3. Realizácia úloh v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. g)-p) Nariadenia 2019/943 musí byť 

zabezpečená v súlade s požiadavkami článkov 10 až 13 s prihliadnutím na nasledovné: 

a) Úlohy v článku 31 ods. 1 písm. j) a k) Nariadenia 2019/943 musia byť realizované v súlade s 

plánom implementácie, ktorý navrhne ENTSO-E a schváli ACER v súlade s článkom 37 

ods. 5 Nariadenia 2019/943. 

b) Úlohy v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. i) a o) Nariadenia 2019/943 musí byť realizované 

v súlade s opatreniami definovanými na európskej úrovni zo strany PPS a ENTSO-E. 

c) Úloha v článku 37 ods. 1 písm. p) musí byť implementovaná na žiadosť PPS na účely 

podpory identifikácie potrieb PPS týkajúcich sa prenosovej kapacity. 
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4. PPS Centrálneho SOR musia informovať regulačné orgány Centrálneho SOR o aktualizáciách 

Plánu implementácie, o akýchkoľvek identifikovaných problémoch a opatrení prijatom na 

prechod Coreso a TSCNET na RKC. Prvá správa by mala byť vypracovaná do 1. apríla 2021, 

následne štvrťročná správa bude poslaná do 1. júla 2022. V prípade potreby silnejšej interakcie je 

možné organizovať mimoriadne stretnutie. 

 
Článok 8  

Stanovy 

1. Stanovy Centrálneho RKC stanoví valné zhromaždenie akcionárov zvolané v súlade s platným 

právom. 

 
Stanovy Coreso 

2. Aktuálne Stanovy spoločnosti Coreso boli prijaté na valnom zhromaždení akcionárov v súlade s 

platným belgickým a európskym právom. Sú uvedené v Prílohe I. 

3. Aktuálne Stanovy spoločnosti Coreso spĺňajú požiadavky Nariadenia 2019/943: 

a) Stanovy spoločnosti Coreso zakladajú právnický subjekt nazvaný „Predstavenstvo“ podľa 

platného belgického práva. Ide o ekvivalent správnej rady, ako sa uvádza v článku 43 ods. 1 

Nariadenia 2019/943. 

b) Podľa svojich stanov je spoločnosť Coreso riadená predstavenstvom, ktorého členov menuje 

valné zhromaždenie akcionárov. 

c) Podľa stanov má Predstavenstvo najširšie právomoci na vykonávanie všetkých úkonov 

nevyhnutných alebo užitočných na realizáciu predmetu podnikania s výnimkou právomocí 

vyhradených podľa zákona pre valné zhromaždenie. Preto je dodržaný článok 43 ods. 3 

Nariadenia 2019/943. Treba však poznamenať, že podľa belgického práva týkajúceho sa 

verejného poriadku, je právomoc navrhnúť a schváliť stanovy vyhradená pre valné 

zhromaždenie akcionárov. 

d) Podľa jej stanov je každodenné riadenie spoločnosti Coreso delegované na generálneho 

riaditeľa (CEO) a, podľa jednotlivého prípadu, najvyššieho prevádzkového riaditeľa (COO), 

ktorí obaja majú právomoci na každodenné riadenie, ako aj právomoc konať samostatne a 

zastupovať spoločnosť jednotlivo, v rámci limitov každodenného riadenia. Preto je to v 

plnom súlade s článkom 43 ods. 4 Nariadenia 2019/943. 

4. Stanovy spoločnosti Coreso je možné, podľa potreby, preskúmať s cieľom zohľadniť jej úlohu 

pre IU SOR vo svetle výsledku Brexitu. 

5. Keď sa tak valné zhromaždenie akcionárov rozhodne, akékoľvek zmeny Stanov spoločnosti 

Coreso musia byť predložené na schválenie regulačným orgánom Centrálneho SOR v súlade s 

článkom 35 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2019/943, ako dodatok k Ustanoveniam o zriadení 

Centrálneho RKC. Na zabránenie nepotrebnej administratívnej záťaži je potrebné nepodstatné 

dodatky zhromaždiť a spojiť za obdobie minimálne 1 roka a následne ich spoločne predložiť 

NRÚ na schválenie. 

 
Stanovy TSCNET 

6. Aktuálne Stanovy (stanovy akciovej spoločnosti) spoločnosti TSCNET boli prijaté na valnom 

zhromaždení akcionárov v súlade s platným nemeckým a európskym právom. Sú uvedené v 

Prílohe II. 

7. Na splnenie požiadaviek článku 43 ods. 1 Nariadenia 2019/943 o zriadení Správnej rady budú 

Stanovy spoločnosti TSCNET zmenené a doplnené do 31. decembra 2021 takto: 
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a) Bude vytvorený nový orgán ako Správna rada na základe požiadavky článku 43 ods. 1 

Nariadenia 2019/943. 

b) Každý Zúčastnený PPS spoločnosti TSCNET má právo exkluzívne vymenovať a odvolať 

jedného člena Správnej rady. Postup označovania Správnej rady musí zabezpečiť súlad s 

požiadavkou článku 43 ods. 2 Nariadenia 2019/943. 

c) Podľa článku 43 ods. 3 písm. a) Nariadenia 2019/943 zodpovedá Správna rada, okrem iného, 

za vypracovanie návrhu a schválenie Stanov a rokovacieho poriadku spoločnosti TSCNET. 

Treba však poznamenať, že podľa nemeckého práva je právomoc schváliť Stanovy a 

akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie Stanov vyhradená pre valné zhromaždenie 

akcionárov. 

d) Každodenné riadenie spoločnosti TSCNET bude delegované na Výkonný manažment, ktorý 

tvoria Riadiaci pracovníci s výkonnými alebo správnymi oprávneniami s technickým alebo 

obchodným zameraním. Riadiaci pracovníci s výkonnými alebo správnymi oprávneniami 

majú široké právomoci na každodenné riadenie, ako aj právomoc zastupovať spoločnosť v 

rámci limitov každodenného riadenia a podľa Stanov a rokovacieho poriadku pre 

Manažment. 

8. Keď sa tak valné zhromaždenie akcionárov rozhodne, musia byť Stanovy spoločnosti TSCNET 

zmenené a doplnené v súlade s odsekom 7 a akékoľvek následné zmeny predložené na schválenie 

regulačným orgánom Centrálneho SOR v súlade s článkom 35 ods. 1 písm. d) Nariadenia 

2019/943, ako dodatok k Ustanoveniam o zriadení Centrálneho RKC. Na zabránenie nepotrebnej 

administratívnej záťaži je potrebné nepodstatné dodatky zhromaždiť a spojiť za obdobie 

minimálne 1 roka a následne ich spoločne predložiť NRÚ na schválenie. 

 
Článok 9 

Rokovací poriadok 

1. Rokovací poriadok Centrálnych RKC stanovia príslušní akcionári. 

 
Rokovací poriadok spoločnosti Coreso 

2. Zásady rokovacieho poriadku spoločnosti Coreso sú súčasťou stanov spoločnosti Coreso; 

aktuálny poriadok spĺňa požiadavky Nariadenia 2019/943. Ustanovenia v článku 8 ods. 5 sa 

vzťahujú na akékoľvek zmeny rokovacieho poriadku stanovené relevantnými akcionármi. 

 
Rokovací poriadok spoločnosti TSCNET 

3. Okrem všeobecných ustanovení v Stanovách má spoločnosť TSCNET rokovací poriadok pre 

Dozornú radu a samostatný rokovací poriadok pre Manažment, t. j. Riadiacich pracovníkov s 

výkonnými alebo správnymi oprávneniami. Sú uvedené v Prílohách III a IV. 

4. Do 31. decembra 2021 budú obidva súbory rokovacieho poriadku primerane aktualizované, aby 

boli v súlade s požiadavkami článku 43 Nariadenia 2019/943. 

5. Keď sa tak valné zhromaždenie akcionárov rozhodne, musí byť rokovací poriadok spoločnosti 

TSCNET zmenený a doplnený v súlade s odsekom 4 a akékoľvek následné zmeny poslané na 

schválenie regulačným orgánom Centrálneho SOR v súlade s článkom 35 ods. 1 písm. d) 

Nariadenia 2019/943, ako dodatok k Ustanoveniam o zriadení Centrálneho RKC. Na zabránenie 

nepotrebnej administratívnej záťaži je potrebné nepodstatné dodatky zhromaždiť a spojiť za 

obdobie minimálne 1 roka a následne ich spoločne predložiť NRÚ na schválenie. 
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Článok 10  

Pracovné dojednania 

1. Pracovné dojednanie je dohoda medzi Centrálnym(i) RKC a PPS alebo medzi Centrálnymi RKC 

alebo medzi Centrálnymi RKC a RKC zriadenými v iných SOR týkajúca sa úloh pridelených zo 

strany RKC v súlade s Nariadením 2019/943. 

2. Pri príprave pracovných dojednaní na riešenie plánovacích a prevádzkových aspektov v rámci a 

medzi RKC v súlade s článkom 38 písm. a) a článkom 39 Nariadenia 2019/943 musia Centrálne 

RKC dodržiavať toto usmernenie týkajúce sa úloh uvedených v článku 37 Nariadenia 2019/943: 

a) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. a) uvádzajú Centrálne RKC Metodiku výpočtu 

kapacity pre denný a vnútrodenný trh v súlade s článkami 20 a 21 Nariadenia CACM 

vypracovanú pre každý CCR pokrytý Centrálnym SOR alebo, podľa potreby, pre každý 

CCR, ktorý je rozhraním ktorú medzi Centrálnym SOR a priľahlým SOR. 

b) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. b) uvádzajú Centrálne RKC: 

• Metodiku koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 75 

Nariadenia SO; a 

• každú Metodiku regionálnej koordinácie prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 

76 Nariadenia SO vypracovanú pre každý CCR pokrytý Centrálnym SOR alebo, podľa 

potreby, pre každý CCR, ktorý je rozhraním medzi Centrálnym SOR a priľahlým SOR. 

c) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1, písm. c) uvádzajú Centrálne RKC: 

• Metodiku spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 17  Nariadenia CACM; 

• Metodiku spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 18  Nariadenia FCA; 

• Metodiku spoločného sieťového modelu v súlade s článkami 67 ods. 1 a 70 ods. 1 

Nariadenia SO; a 

• akýkoľvek dokument (Metodika spoločného sieťového modelu), ktorý nahrádza jednu 

alebo viac z troch verzií vyššie uvedených Metodík spoločného sieťového modelu. 

d) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. d) uvádzajú Centrálne RKC posúdenie 

konzistencie relevantných plánov obrany sústavy a plánov obnovy sústavy v súlade s 

článkom 6 Nariadenia ER. 

e) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. e) uvádzajú Centrálne RKC: 

• Metodiku krátkodobého a sezónneho posudzovania primeranosti v súlade s článkom 8 

Nariadenia 2019/941; a 

• akýkoľvek zmluvný rámec (napr. SLA) pokrývajúci prevádzku nástrojov 

implementovaných pre úlohu. 

f) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. f) uvádzajú Centrálne RKC: 

• Metodiku posudzovania významu zariadení pre koordináciu výpadkov v súlade s 

článkom 84 Nariadenia SO; a 

• akýkoľvek zmluvný rámec (napr. SLA) pokrývajúci prevádzku nástrojov 

implementovaných pre úlohu. 

g) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. g) uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý 

pripravila ENTSO- E. 
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h) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. h) nie sú v čase schválenia týchto ustanovení o 

zriadení vypracované žiadne pracovné dojednania, lebo túto úlohu nežiadajú PPS z 

Centrálneho SOR; ak úlohu žiadajú PPS z Centrálneho SOR, uvádzajú Centrálne RKC 

návrh, ktorý pripraví ENTSO-E. 

i) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. i) uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý 

pripraví ENTSO-E. 

j) Pre úlohy uvedené v článkoch 37 ods. 1 písm. j) uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý 

pripraví ENTSO-E. 

k) Pre úlohy uvedené v článkoch 37 ods. 1 písm. k), ak úlohu žiadajú PPS z Centrálneho SOR, 

uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý pripraví ENTSO-E. 

l) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. l), ak úlohu žiadajú PPS z Centrálneho SOR, 

uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý pripraví ENTSO-E a, podľa vhodnosti, relevantné 

existujúce metodiky. 

m) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. m) pripravia Centrálne RKC pracovné 

dojednania v prípade zapojenia do úlohy, ktorú vykonáva ENTSO-E, v súlade s metodikou 

vypracovanou v súlade s článkom 6 ods. 1 Nariadenia 2019/941. 

n) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. n) pripravia Centrálne RKC pracovné 

dojednania v prípade zapojenia do úlohy, ktorú vykonáva ENTSO-E, v súlade s metodikou 

vypracovanou v súlade s článkom 9.2 Nariadenia 2019/941. 

o) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. o) uvádzajú Centrálne RKC metodiku výpočtu 

maximálnej vstupnej kapacity pre cezhraničnú účasť v súlade s článkom 26 ods. 11 

Nariadenia 2019/943. 

p) Pre úlohu uvedenú v článku 37 ods. 1 písm. p), ak úlohu žiadajú PPS z Centrálneho SOR, 

uvádzajú Centrálne RKC návrh, ktorý pripraví ENTSO-E. 

q) Pre všetky úlohy uvádzajú Centrálne RKC akýkoľvek relevantný existujúci a budúci 

zmluvný rámec (napr. SLA) zriadený pre každý CCR pokrytý Centrálnym SOR alebo, podľa 

potreby, pre každý CCR, ktorý je rozhraním medzi Centrálnym SOR a priľahlým SOR a 

akýkoľvek návrh, ktorý pripraví ENTSO-E v súlade s článkom 37 ods. 5 Nariadenia 

2019/943.   

3. Dodatočne v súlade s Prílohou I k Rozhodnutiu SOR uvádzajú Centrálne RKC metodiku výpočtu 

kapacity pre dlhodobé časové rámce v súlade s článkom 10 Nariadenia FCA vypracovanú pre  

CCR pokrytý Centrálnym SOR alebo pre každý CCR, ktorý je rozhraním medzi Centrálnym 

SOR a priľahlým SOR. 

4. Centrálne RKC musia zabezpečiť, aby pracovné dojednania obsahovali pravidlá pre oznámenia 

dotknutým stranám v súlade s článkom 12. 

5. Pre každú úlohu vykonávanú na základe rotácie ako sa opisuje v článku 15, majú pracovné 

dojednania určiť: 

a) obdobia rotácie; 

b) organizáciu postupnosti medzi dvoma následnými obdobiami rotácie; a 

c) oznámenie stavu každého Centrálneho RKC, vedúceho alebo záložného, PPS z Centrálneho 

SOR, všetkým ostatným PPS, ktorí prijímajú služby od Centrálnych RKC a RKC 

stanoveným pre ostatné SOR. 
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Článok 11 

Proces revízie pracovných dojednaní 

1. Pre každú úlohu uvedenú v článku 10, pri preskúmaní príslušných pracovných dojednaní, 

dodržiava(jú) Centrálne(e) RKC zabezpečujúci túto úlohu nasledujúci proces: 

a) RKC predloží(ia) PPS Centrálneho SOR návrh a, podľa potreby, ostatným PPS, ktorí 

prijímajú služby od Centrálnych RKC, RKC zriadeným v iných regiónoch prevádzky 

sústavy a, podľa vhodnosti, PPS uvedeným v Prílohe I k Rozhodnutiu SOR. Centrálne(e) 

RKC zdieľa(jú) s vyššie uvedenými stranami odôvodnenie ich návrhu. 

b) Návrh musí zahŕňať časovú priamku implementácie. 

c) Do 3 mesiacov zmluvné strany uvedené v odseku 1 písm. a), zmenu alebo doplnenie návrhu 

písomne schvália, namietajú alebo predložia na diskusiu. V prípade vznesenia námietky je 

potrebné zabezpečiť vysvetľujúcu odpoveď stanovujúcu dôvody námietky. Na základe 

žiadosti od zúčastneného PPS môže(u) Správna(e) rada(y) RKC obdobie predĺžiť. 

d) RKC prihliada(jú) na odpovede od všetkých strán, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) a 

pripraví(ia) návrh na schválenie Správnou(ymi) radou(ami). 

2. S cieľom zabezpečiť účinnosť zásady rotácie pre regionálne úlohy v súlade s článkom 16, 

vykonajú PPS Centrálneho SOR a ostatní PPS, ktorí prijímajú služby od Centrálnych RKC každé 

dva roky hodnotenie aktuálnych pracovných dojednaní a potvrdia nastavenie pre nasledujúce 

obdobie. Ak hodnotenie preukáže nedostatky, ktoré si vyžadujú zmenu a doplnenie Pracovných 

dojednaní, vychádza zmena a doplnenie z ustanovení odseku 1. Akákoľvek aktualizácia alebo 

potenciálny nedostatok bude transparentne oznámený v súlade s článkom 46 Nariadenia 

2019/943. 

 
Článok 12 

Zdieľanie analýzy a konzultovanie každodenných návrhov RKC 

1. V rámci svojich denných prevádzkových povinností budú Centrálne RKC zdieľať analýzu a 

konzultovať návrhy: 

a) s PPS Centrálneho SOR a s ostatnými PPS, ktorí prijímajú služby od Centrálnych RKC v 

súlade s metodikami uvedenými v článku 10 a v súlade s požiadavkami v článku 13 a; 

b) s RKC stanovenými v IU SOR, Baltic SOR a SEE SOR alebo s PPS týchto SOR: 

• podľa vhodnosti, v súlade s Prílohou I k Rozhodnutiu SOR; 

• v súlade s platnými zmluvnými podmienkami medziregionálnych metodík uvedených v 

článku 10; a 

• v súlade s postupmi a platnými SLA medzi PPS a s RKC, ako sa opisuje v Baltic SOR, 

IU SOR a SEE SOR v ich ustanoveniach o zriadení RKC v súlade s článkom 35 

Nariadenia 2019/943; 

c) s RKC zriadeným v Nordic SOR: 

• podľa vhodnosti, v súlade s Prílohou I k Rozhodnutiu SOR; 

• v súlade s platnými zmluvnými podmienkami medziregionálnych metodík uvedených v 

článku 10; a 

• v súlade s platnými postupmi a SLA medzi PPS a s RKC vrátane: 
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‒ Koordinovaného výpočtu kapacity v súlade s Metodikou výpočtu kapacity pre 

denný a vnútrodenný trh v súlade s článkami 20 a 21 Nariadenia CACM 

vypracovaného pre Hansa CCR; 

‒ Koordinovanej bezpečnostnej analýzy v súlade s Metodikou koordinácie analýzy 

prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 75 Nariadenia SO a Metodikou 

regionálnej koordinácie prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 76 

Nariadenia SO vypracovanej pre Hansa CCR; 

‒ Spoločnej metodiky koordinovaného redispečingu a protiobchodu v súlade s 

článkom 35 ods. 1 Nariadenia CACM vypracovanej pre Hansa CCR; 

‒ Spoločnej metodiky zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod v súlade s 

článkom 74 nariadenia CACM vypracovanej pre Hansa CCR; 

‒ Metodiky výpočtu kapacity pre dlhodobé časové rámce v súlade s článkom 10 

Nariadenia FCA vypracovanej pre Hansa CCR; 

‒ Prevádzkového postupu koordinácie v súlade s článkom 83 Nariadenia SO 

platného pre Hansa OCR; a 

‒ Dohôd o prevádzke sústavy medzi pripojenými PPS v Nordic SOR a v Centrálnom 

SOR. 

2. PPS Centrálnych SOR a Centrálnych RKC zriadia interakciu s príslušnými zainteresovanými 

stranami ohľadom otázok ich každodennej koordinácie v súlade s požiadavkami opísanými v 

Nariadení SO, Nariadení CACM, Nariadení FCA a Nariadení ER alebo v iných platných 

metodikách uvedených v článku 10. Akékoľvek problémy alebo otázky, ktoré môžu vyplynúť z 

každodennej koordinácie budú súčasťou správy, ktorá bude vypracovaná v súlade s článkom 46 

ods. 4 Nariadenia 2019/943. 

3. Konečnému prijatiu koordinovaných opatrení alebo odporúčaní vyplývajúcich z procesu 

opísaného v článku 13 predchádza konzultácia s RKC zriadenými v iných SOR alebo s PPS 

iných SOR. 

4. V prípade konzultácie s RKC zriadených v iných SOR počas každodenných procesov nájdu 

Centrálne RKC riešenia, ktoré: 

a) neporušujú limity prevádzkovej bezpečnosti; 

b) podľa potreby, obnovujú limity prevádzkovej bezpečnosti; a 

c) minimalizujú náklady. 

 
Článok 13 

Postup prijatia a kontroly koordinovaných opatrení a odporúčaní 

1. Postup prijatia a kontroly koordinovaných opatrení a odporúčaní pre úlohy uvedené v článku 37 

ods. 1 Nariadenia 2019/943 vykonávaný zo strany Centrálnych RKC je potrebné vypracovať 

podľa príslušných existujúcich metodík uvedených v článku 10 a v súlade s článkom 42 

Nariadenia 2019/943. 

2. Pre úlohy uvedené v článku 37 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia 2019/943, pre každý CCR pokrytý 

Centrálnym SOR predtým, než Centrálne(e) RKC vydá(jú) koordinované opatrenia, potvrdia 

všetci  PPS súvisiaceho CCR, že koordinované opatrenie navrhnuté zo strany RKC sú bezpečné, 

spoľahlivé a účinné v súlade s: 

a) článkami 35 ods. 5 a 42 ods. 2 Nariadenia 2019/943; 

b) článkom 26 Nariadenia CACM; 
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c) článkom 17 metodiky koordinovanej analýzy prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 

75 Nariadenia SO; 

d) metodikou výpočtu kapacity vypracovanou pre CCR v súlade s článkom 20 a 21 Nariadenia 

CACM; 

e) metodikou regionálnej koordinácie prevádzkovej bezpečnosti vypracovanou pre CCR v 

súlade s článkom 76 Nariadenia SO; 

f) ustanoveniami Rámcovej zmluvy synchrónnej oblasti pre Regionálnu skupinu 

Kontinentálnej Európy. 

3. Predtým než Centrálne(e) RKC vydá(jú) koordinované opatrenia pre jednu alebo viac úloh 

uvedených článku 37 ods. 1 písm. c) až p) Nariadenia 2019/943, kde dostali kompetenciu v 

súlade s článkom 42 ods. 6 Nariadenia 2019/943, potvrdia všetci dotknutí PPS, že koordinované 

opatrenia navrhnuté zo strany RKC sú bezpečné, spoľahlivé a účinné v súlade s článkami 35 ods. 

5 a 42 ods. 2 Nariadenia 2019/943. 

4. Podľa príslušnej metodiky, nebude akékoľvek koordinované opatrenie nepotvrdené zo strany 

dotknutého(ých) PPS vydané zo strany Centrálneho(ych) RKC. 

5. V prípade, že jeden alebo viac PPS spustia kontrolu koordinovaných opatrení alebo odporúčaní 

pre akúkoľvek úlohu vykonávanú zo strany Centrálneho(ych) RKC, poskytnú, podľa príslušnej 

metodiky, Centrálnemu(ym) RKC a PPS dotknutým takým koordinovaným opatrením alebo 

odporúčaním vysvetlenie dôvodu a, podľa potreby, poskytnú pre Centrálneho(ych) RKC 

aktualizovaný vstup. 

6. Každý PPS Centrálneho SOR a každý iný PPS , ktorý prijíma služby od Centrálneho(ych) RKC, 

spustí v prípade nedostupnosti koordinovaných opatrení kontrolu koordinovaných opatrení pre 

akúkoľvek úlohu vykonávanú zo strany Centrálneho(ych) RKC. V takom prípade Centrálne(e) 

RKC okamžite upraví(ia) koordinované opatrenia, aby vylúčili koordinované opatrenia, ktoré sa 

stanú nedostupnými. 

7. Pre akúkoľvek úlohu vykonávanú zo strany Centrálneho(ych) RKC zabezpečia všetci PPS 

Centrálneho SOR, všetci ostatní PPS prijímajúci služby od Centrálneho(ych) RKC a Centrálne(e) 

RKC zdieľanie všetkých relevantných informácií s PPS dotknutými takým koordinovaným 

opatrením alebo odporúčaním a Centrálnym(i) RKC. 

 
Článok 14  

Zodpovednosť 

1. Všetci PPS, ktorí prijímajú služby od Centrálneho RKC pre úlohy uvedené v článku 37 

Nariadenia 2019/943, uzatvoria SLA s RKC. SLA bude obsahovať údaje o zodpovednosti RKC 

voči PPS a vo vzťahu k nárokom tretej strany, ale iba v rozsahu, v akom ovplyvňuje PPS a tretie 

strany. 

2. Vykonávanie úloh sa zameriava na vzťah medzi každým Centrálnym RKC a PPS, ktorým 

poskytuje služby. Tretie strany nie sú priamymi adresátmi ustanovení článku 37 Nariadenia 

2019/943. Jednako len podľa práva občianskoprávnych deliktov môže mať realizácia úloh RKC 

za následok zodpovednosť Centrálnych RKC voči tretím stranám. 

3. Zodpovednosť Centrálnych RKC voči PPS sa riadi zmluvnými ustanoveniami zahrnutými do 

konkrétnej platnej SLA. RKC môžu niesť zodpovednosť za realizáciu úloh uvedených v článku 

37 ods. 1 Nariadenia 2019/943 voči PPS v prípade: 

a) nedbanlivého plnenia alebo neplnenia týchto úloh zo strany RKC [nedbanlivé plnenie a 

neplnenie sa posudzuje v porovnaní s príslušnou metodikou]; a 

b) ktorý vedie ku škode PPS prisúditeľnej nedbanlivému plneniu a neplneniu zo strany RKC. 
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4. Právnym základom akéhokoľvek nároku na odškodnenie PPS, ktorí prijímajú služby od 

Centrálneho(ych) RKC voči každému Centrálnemu RKC, je vnútroštátne právo uplatniteľné 

podľa určenia príslušnej SLA. Vzhľadom na zodpovednosť neexistuje žiadna potreba rozlišovať, 

či je PPS, ktorý si nárokuje odškodnenie od Centrálneho RKC, akcionárom Centrálneho RKC, 

ktorému je škoda prisúditeľná alebo nie. V konkrétnej a relevantnej SLA je možné stanoviť 

akékoľvek obmedzenie zodpovednosti RKC. 

5. Priama zodpovednosť Centrálnych RKC voči tretím stranám vychádza z vnútroštátneho práva, 

konkrétne z práva občianskoprávnych deliktov. Konkrétny režim zodpovednosti preto závisí od 

platného vnútroštátneho práva, všeobecne určeného buď podľa sídla Centrálneho RKC 

spôsobujúceho škody, alebo podľa miesta vzniku škody. V každom prípade nie je vo 

všeobecnosti možné obmedziť zodpovednosť voči tretím stranám na základe práva 

občianskoprávnych deliktov. 

6. Ak je Centrálne RKC vystavené nároku tretej strany, kde ku škode prispela iná strana, zmluvné 

dojednania určia, s akým príspevkom má taká iná strana počítať. 

7. Na základe odhadu vystavenia Centrálneho RKC riziku je potrebné na krytie zodpovednosti 

týkajúcej sa vykonania úloh RKC prijať tieto kroky: 

a) obmedzenie príslušnej zodpovednosti Centrálneho RKC pre prípady, ktoré budú určené v 

SLA; a 

b) primerané poistné krytie strát a škôd zodpovednosti zmluvne dohodnuté zo strany 

Centrálnych RKC (podľa možnosti) s cieľom pokryť prípady zodpovednosti podľa SLA s 

príslušnými zákazníkmi (PPS alebo inými RKC) a zavedené poistné krytie na pokrytie 

zodpovednosti RKC voči tretím stranám. 

8. Centrálne RKC nenesú zodpovednosť za žiadne katastrofy, ktoré môžu spôsobiť výpadky prúdu 

v Centrálnom SOR, ak sú dôsledkom vyššej moci. RKC dovolávajúce sa udalosti Vyššej moci 

nemôžu niesť zodpovednosť za žiadnu utrpenú škodu v dôsledku neplnenia alebo chybného 

plnenia všetkých povinností alebo časti ich povinností, keď je také neplnenie alebo chybné 

plnenie spôsobené udalosťou Vyššej moci. 

 
Článok 15 

Pridelenie úloh medzi Coreso a TSCNET pre Centrálny SOR 

 
Úloha (a) - Výpočet kapacity 

1. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovaný výpočet kapacity pre Core CCR na základe rotácie 

počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 10. Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. 

2. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovaný výpočet kapacity pre Italy North CCR na základe 

rotácie počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 10. 

3. Coreso vykonáva koordinovaný výpočet kapacity pre SWE CCR. 

 
Úloha (b) – Koordinovaná analýza bezpečnosti 

4. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovanú analýzu bezpečnosti pre Core CCR na základe 

rotácie počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 10. 

5. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovanú analýzu bezpečnosti pre Italy North CCR na 

základe rotácie počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 10 chyba. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.. 

6. Coreso vykonáva koordinovanú bezpečnostnú analýzu pre SWE CCR. 
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Úloha (c) - Spoločný sieťový model 

7. Coreso a TSCNET vykonávajú úlohu budovania CGM v rámci paneurópskej rotácie s ostatnými 

RKC zriadenými v iných SOR, ako sa opisuje v článku 17. 

 
Úloha (d) – Podpora konzistencie plánov obrany a plánov obnovy 

8. Coreso a TSCNET podporujú posúdenie konzistencie relevantných plánov obrany sústavy a 

plánov obnovy sústavy. 

 
Úloha (e) – Prognóza primeranosti na dennom trhu a vnútrodennom trhu  

9. Coreso vykonáva úlohu regionálnych prognóz primeranosti sústavy na týždeň vopred až po 

minimálne deň vopred a prípravu opatrení na zníženie rizika pre paneurópsky proces v rámci 

paneurópskej rotácie s RKC zriadenými v iných SOR, ako sa opisuje v článku 19 a pre všetky 

potrebné regionálne procesy týkajúce sa celého Centrálneho SOR (Core, Italy North a SWE 

CCR). 

 
Úloha (f) – Koordinácia plánovania výpadkov 

10. TSCNET vykonáva úlohu koordinácie plánovania výpadkov pre paneurópsky proces v rámci 

paneurópskej rotácie s RKC zriadenými v iných SOR, ako sa opisuje v článku 18 a pre 

regionálne procesy týkajúce sa Core a Italy North OCR. 

11. Coreso vykonáva regionálnu koordináciu plánovania výpadkov pre regionálny proces SWE OCR. 

 
Úloha (g) – Školenie a certifikácia pracovníkov 

12. Coreso a TSCNET vykonávajú školenie a certifikáciu pracovníkov pracujúcich pre regionálne 

koordinačné centrá. 

 
Úloha (i) – Poprevádzková a poporuchová analýza a podávanie správ 

13. Coreso a TSCNET vykonávajú poprevádzkovú a poporuchovú analýzu a podávajú správy v 

súlade s článkom 10 ods. 2 písm. i). 

 
Úlohy (j) a (k) – Stanovenie veľkosti rezervnej kapacity a podpora obstarávania 

disponibility na regionálnej úrovni 

14. Predtým než môžu PPS Centrálneho SOR prideliť veľkosti rezervnej kapacity na regionálnej 

úrovni a podporiť obstarávanie disponibility na regionálnej úrovni je potrebné definovať návrh v 

súlade s článkom 37 ods. 5 Nariadenia 2019/943. Po definovaní návrhu opíšu PPS Centrálneho 

SOR dojednania na zabezpečenie jasných zodpovedností voči spoločnostiam Coreso a TSCNET 

a postupy na vykonanie týchto úloh. 

15. Štyri mesiace po schválení návrhov v súlade s článkom 37 ods. 5 Nariadenia 2019/943 predložia 

PPS Centrálneho SOR zmenu a doplnenie týchto Ustanovení o zriadení Centrálneho RKC 

regulačným orgánom Centrálneho SOR s cieľom prideliť, podľa potreby, tieto úlohy medzi 

Coreso a TSCNET. 

 
Úloha (o) – Výpočet hodnoty maximálnej vstupnej kapacity 

16. Coreso a TSCNET vykonávajú výpočet hodnoty maximálnej vstupnej kapacity dostupnej pre 

účasť zahraničnej kapacity na kapacitných mechanizmoch na účely  
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vydania odporúčania v súlade s článkom 26 ods. 7 Nariadenia 2019/943, v súlade s článkom 10 

ods. 2 písm. o). 

 
Úloha (p) – Podpora pri identifikácii potrieb týkajúcich sa prenosovej kapacity 

17. Ak a v rozsahu, v akom túto úlohu žiadajú PPS, vykonávajú Coreso a TSCNET úlohy týkajúce sa 

podpory pre PPS Centrálneho SOR a ostatných PPS, ktorí prijímajú túto službu od Centrálnych 

RKC pri identifikácii potrieb, pokiaľ ide o novú prenosovú kapacitu, o modernizáciu existujúcej 

prenosovej kapacity alebo ich alternatívy, ktorá sa má predložiť príslušným regionálnym 

skupinám zriadeným v súlade s nariadením (EÚ) 347/2013, v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. p) 

a zahrnúť do desaťročného plánu rozvoja sústavy uvedeného v článku 51 Smernice (EÚ) 

2019/944. 

 
Výpočet dlhodobej kapacity 

18. Aj keď to nie je uvedené v zozname v článku 37 ods. 1 Nariadenia 2019/943, vykonávajú Coreso 

a TSCNET výpočet dlhodobej kapacity v súlade s Nariadením FCA. 

19. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovaný výpočet dlhodobej kapacity v Core CCR na 

základe rotácie počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 16. 

20. Coreso a TSCNET vykonávajú koordinovaný výpočet dlhodobej kapacity v Italy North CCR na 

základe rotácie počas vopred určeného obdobia, ako je definované v článku 16. 

21. Coreso vykonáva koordinovaný výpočet dlhodobej kapacity v SWE CCR. 

 
Článok 16 

Zásada rotácie pre regionálne úlohy 

1. Coreso a TSCNET si budú rotovať úlohy vedúceho a záložného RKC počas vopred určených 

období. 

2. Vedúce RKC zodpovedá za efektívnu a účinnú realizáciu úlohy počas vopred určeného obdobia. 

Záložné RKC zodpovedá za podporu vedúceho RKC na zabezpečenie efektívnosti úlohy pre 

všetkých relevantných PPS, ktorí prijímajú túto službu buď od Coreso alebo TSCNET. O túto 

podporu môže vedúce RKC požiadať alebo ju môže záložné RKC navrhnúť. 

3. Vedúce RKC s podporou záložného RKC zabezpečia koordináciu so všetkými relevantnými PPS, 

ktorí prijímajú služby od Coreso a TSCNET pre každú úlohu vykonávanú na základe rotácie. 

4. Dĺžka vopred určených období závisí od úlohy vykonávanej na základe rotácie a od CCR a bude 

určená v súlade s ustanoveniami článku 10 ods. 5. 

 
Článok 17 

Paneurópska rotácia pre proces CGM 

1. Centrálne RKC budú vykonávať budovanie CGM v paneurópskom procese na základe zásady 

paneurópskej rotácie odsúhlasenej na úrovni ENTSO-E. Nasledujú zásady tejto paneurópskej 

rotácie pre budovanie CGM: 

a) Na paneurópskom procese budovania CGM musia participovať minimálne dve RKC; 

b) Organizačný model týkajúci sa účasti na procese budovania CGM zo strany RKC musí 

vychádzať zo zásady rotácie v odsúhlasený kalendárny deň, s pravidelným budovaním a 

poskytovaním CGM vždy jedným hlavným RKC a jedným záložným RKC. 
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c) Každé RKC skontroluje kvalitu IGM v súlade s článkom 79 ods. 1 Nariadenia SO a s 

príslušnými ustanoveniami zahrnutými v Nariadení CACM a v Nariadení FCA. 

d) Paralelne budú vždy vytvorené minimálne dva spojené CGM sústavy pre každý 

scenár/časový rámec/časovú známku, jeden hlavným RKC a druhý záložným RKC. 

e) Počas pravidelného procesu bude oficiálne označený ako CGM iba jeden spojený CGM 

dodaný hlavným RKC. Ak hlavné RKC nie je schopné vykonávať funkciu, bude ako CGM 

oficiálne označený spojený CGM od záložného RKC. 

f) Všetky príslušné oficiálne úlohy podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia 2019/943 (paneurópske i 

regionálne) použijú ako vstup spojený CGM oficiálne označený ako CGM. 

 
Článok 18 

Paneurópska rotácia pre OPC 

1. TSCNET bude vykonávať koordináciu plánovania výpadkov v paneurópskom procese na základe 

zásady paneurópskej rotácie odsúhlasenej na úrovni ENTSO-E. Nasledujú zásady tejto 

paneurópskej rotácie pre OPC: 

a) Na paneurópskom procese OPC participujú minimálne dve RKC. 

b) Organizačný model týkajúci sa účasti na paneurópskom procese OPC zo strany RKC musí 

vychádzať zo zásady rotácie v odsúhlasený kalendárny deň, s ročným a týždenným spojením 

individuálneho plánovania výpadkov poskytovaného zo strany PPS jedným hlavným RKC a 

jedným záložným RKC. Hlavné RKC skontroluje kvalitu spojenia individuálneho 

plánovania výpadkov poskytovaného zo strany PPS. 

c) Organizačný model týkajúci sa účasti na procese Koordinácie relevantných zariadení zo 

strany RKC vychádza zo zásady rotácie v odsúhlasený kalendárny deň pripojený k príručke 

OPC, s identifikáciou a uverejnením konečného zoznamu Relevantných zariadení na 

koordináciu jedným hlavným RKC a jedným záložným RKC. 

d) Ak hlavné RKC nie je schopný vykonávať funkciu, bude túto rolu vykonávať záložné RKC. 

 
Článok 19 

Paneurópska rotácia pre STA 

1. Coreso bude vykonávať prognózy primeranosti sústavy na týždeň vopred až po minimálne deň 

vopred a prípravu opatrení na zníženie rizika v paneurópskom procese na základe zásady 

paneurópskej rotácie odsúhlasenej na úrovni ENTSO-E. Nasledujú zásady tejto paneurópskej 

STA rotácie: 

a) Na paneurópskom procese STA participujú minimálne dve RKC. 

b) Organizačný model týkajúci sa účasti na paneurópskom procese STA zo strany RKC musí 

vychádzať zo zásady rotácie v odsúhlasený kalendárny deň, s medziregionálnym posúdením 

primeranosti vykonaným jedným hlavným RKC a jedným záložným RKC s cieľom 

zdôrazniť situácie na úrovni ENTSO-E, keď sa očakáva nedostatok primeranosti. V prípade 

nedostatku primeranosti alebo ak to požaduje PPS, informuje hlavné RKC príslušného 

regionálneho RKC s cieľom spustiť proces na regionálnej úrovni. 

c) Ak hlavné RKC nie je schopné vykonávať funkciu, bude túto rolu vykonávať záložné RKC. 
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Článok 

20 Jazyk 

1.    Referenčným jazykom týchto Ustanovení o zriadení Centrálneho RKC bude anglický jazyk. Aby 

sa predišlo pochybnostiam platí, že ak PPS potrebujú preložiť tento dokument do svojho 

národného jazyka (svojich národných jazykov), tak v prípade nesúladu medzi verziou v 

anglickom jazyku a akoukoľvek verziou v inom jazyku poskytnú relevantní PPS, v súlade s 

vnútroštátnou legislatívou, relevantným národným regulačným orgánom aktualizovaný preklad 

týchto ustanovení. 
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Prílohy 

 
 

Príloha I: Stanovy Coreso – pôvodná a záväzná verzia vo francúzskom jazyku a formálny 

preklad v anglickom jazyku 

Príloha II: Stanovy TSCNET – pôvodná a záväzná verzia v anglickom jazyku 

Príloha III: Rokovací poriadok spoločnosti TSCNET pre Dozornú radu - pôvodná a záväzná verzia 

v anglickom jazyku 

Príloha IV: Rokovací poriadok spoločnosti TSCNET pre Manažment - pôvodná a záväzná verzia v 

anglickom jazyku 


